
 

  
 

  

  

PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 
  

ZÁŘÍ 2022 
Tento zpravodaj shromažďuje nejdůležitější rozsudky a rozhodnutí o vězeňských otázkách vynesených 
Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie. Tento zpravodaj si 
prostřednictvím sdílení zpráv o hlavních trendech evropské vězeňské judikatury klade za cíl podporovat 
právníky v oblasti vězeňství ve výzkumu a soudních sporech a také identifikovat slepá místa v evropské 
judikatuře, aby bylo možné budovat strategické cesty soudních sporů. 

PŘEHLED PŘÍPADŮ 
 ČERVENEC-SRPEN 2022 

  
OLIYNICHENKO v. RUSKO A UKRAJINA ■ Stížnost č. 31258/22 
Ukrajinský voják údajně zadržovaný ruskými silami v zajateckém táboře: Prozatímní opatření, Rusko 
požádalo o zajištění dodržování práv vyplývajících z Úmluvy a o poskytnutí lékařské pomoci v případě 
potřeby. 
  
CHOCHOLÁČ v. SLOVENSKO ■ Stížnost č. 81292/17 
Obecný a nerozlišující zákaz držení pornografického materiálu vězni, který neumožňuje posouzení 
přiměřenosti v individuálním případě: porušení článku 8. 
  
HUBER v. CHORVATSKO ■ Stížnost č. 39571/16 
Vězeň držený v cele s osobním prostorem menším než 3 m2 po dobu delší než tři roky: porušení 
článku 3. 
  
YEPIKHIN v. RUSKO ■ Stížnost č. 29389/19 
Nedostatečná lékařská péče (rakovina) a absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: 
porušení článku 3, porušení článku 13. 
  
ZVEREV a další v. RUSKO ■ Stížnosti č. 26363/18 a 2 další 
Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody a 
absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: porušení článku 8, porušení článku 13. 
  
YERUSLANOV v. RUSKO ■ Stížnost č. 69591/17 
Nedostatečná lékařská péče (lymfom spojivek) a absence účinné nápravy v tomto ohledu: porušení 
článku 3, porušení článku 13. 
  
CHERNOUSOV A DALŠÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 79688/16 a 2 další 
Nedostatečná lékařská péče (mj. astma bronchiale, rakovina štítné žlázy, nádor oka, spojivky, 
rakovina prostaty) a absence účinné nápravy v tomto ohledu: porušení článku 3, porušení článku 
13. 
  

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
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BORISOVSKIY v. RUSKO ■ Stížnosti č. 41248/17 a 75083/17 
Omezení dlouhodobých manželských návštěv po dobu čtyř let pro vězně ve vazbě: porušení článku 
8. 
  
RUDYKH A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 55659/14 a 13 další 
Systematické poutání doživotně odsouzených mimo celu: porušení článku 3. 
  
DILSHNAYDER a další proti. RUSKO ■ Stížnosti č. 57636/16 a 2 další 
Přísný režim věznění doživotně odsouzených (mj. segregace a rutinní poutání): porušení článku 3. 
  
KUZMIN A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 41563/18 a 2 další 
Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních věznicích a zařízeních pro výkon trestu 
odnětí svobody a absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: porušení článku 8, 
porušení článku 13. 
  
PISAREV A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 2556/18 a 4 další 
Nedostatečná lékařská péče (HIV, hepatitida, plicní onemocnění, šedý zákal obou očí, osteoartritida, 
odloučení sítnice, otoky nohou a kotníků) a absence účinné nápravy v tomto ohledu: porušení článku 
3, porušení článku 13. 
  
TARATUNIN A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 2051/18 a 4 další 
Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních věznicích a zařízeních pro výkon trestu 
odnětí svobody a absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: porušení článku 8, 
porušení článku 13. 
  
TSAREV A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 83036/17 a 7398/18 
Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních věznicích a zařízeních pro výkon trestu 
odnětí svobody a absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: porušení článku 8, 
porušení článku 13. 
  
BANCHILA A JINÍ v. RUSKO ■  Stížnosti č. 82816/17 a 4 další 
Nedostatečná lékařská péče a absence účinné nápravy v tomto ohledu: porušení článku 3, porušení 
článku 13. 
  
AKHPOLOV A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 55025/17 a 6 dalších 
  
YARNYKH A JINÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 18607/17 a 5 dalších 
Vězňům se zdravotním postižením nebyla poskytnuta pomoc nebo speciální vybavení a v tomto 
ohledu chyběla účinná náprava: porušení článku 3, porušení článku 13. 
  
ROTARU v. RUMUNSKO ■ Stížnost č. 26075/16 
Několikaletá absence operace šedého zákalu, kvůli níž se odsouzenému výrazně zhoršil zrak a ztratil 
pracovní schopnost: porušení článku 3. 
  
UKRAJINA v. RUSKO (X) ■ Stížnost č. 11055/22 
Ukrajina požádala Soudní dvůr, aby ruské vládě uložil předběžná opatření týkající se ukrajinských 
válečných zajatců zajatých Ruskem v závodě Azovstal v Mariupolu: Stížnost se týkala předchozích 
předběžných opatření uložených ve věci Oliynichenko v. Rusko a Ukrajina (Stížnost č. 31258/22). 

  

PŘEČTĚTE SI CELÉ VYDÁNÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH >> 
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Tento zpravodaj je financován Evropskou unií a Fondem Roberta Carra. Vyjádřené názory jsou však pouze názory autorů a 

nemusí nutně odrážet názory Evropské unie, Evropské komise nebo Fondu Roberta Carra. Evropská unie, Evropská komise ani 

Fond Roberta Carra za ně nemohou nést odpovědnost. 
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